
wljn in Holland onderworpen was, zaowel vaor rekenlng van her rljk als 
veer die der gemeentan, die gemagtigd zijn om den wiju met een aacljns 
te treffen. A1 die versehillende regten, die niet minder dan 75 k 80 fr. 
per hectoliter bedroegen, zullen trapsgewljze tot een eenvormig regt van 
42 ft. 30 sent. herleid worden, hetgeen ongetwijfeld den uitvoer van Franc 
schen wijn naar de Nederlanden zal daen toenemen. De Mon~geur wijst er 
verder op, dat in de vaart op Java en Sumatra gelijkstelling verkregen 
is van de ~ransohe vlag reef de Nederlandsche, terwijl ook de inkomende 
regten op Java veer her meerendeel der artikelen van Franschen oorsprong 
eene vermindering ondergaan hebben. 

Uit eene statistlek be~reffende her gazverbruik in Parij$ blljkt dat 
in den naeht van 3] December ]829 op 1 Jannarij 1830 her eerstin die 
hoofdstad gaz werd gebrand in een huis van de Rue delaPaix;  zes maan- 
den later werd dit voorbeeld gevolgd door een huis in de Rue Vivienne. 
Eerst na de Julij-omwenteling werd her gebruik van gaz meer a]gemeen. 
In 186~ bedroeg het 110,77~,000 kubieke meters, in]863 100,833,258, 
in 1862 92,502,370, in 1861 84,280,176 en in 1860 75,5]8,99.2. Er 
bestaan thans te Parljs 3_0 gazfabrieken, die gemeensehappe]ijk ~700 ar- 
beiders bezigen, behalve omstreeks 600 Iantaarnopstekers. De laatste ge- 
nieten slechts een daggeld van 55 ~ 70 centimes. (N. R.-Ct.) 

Amerikaansche vrachtvaart. Den 19 n Augustus is year de eerste msal 
sedert vier jaren weer eene stoomboot onder Amerikaansche vlag van New- 
York naar Europa vertrokken. De Circassian is dat vaartuig, met bestem- 
ruing naar Bremen. Vier jaren ]ang is her passagiers- en goederen-verkeer 
tusschen de Vereenigde Staten en Europa in handen geweest van Enge|sehe, 
Hanzeatisehe en in den ]aatsten tijd ook van Pransche reeders, zoodat 
Europa al de voordeelen dier vraehtvaart genoten heeft. Nog tien weken 
na de inneming van Richmond ken de in Enga|and gebouwde, uitgeruste 
en bemande kaper ~he~a~doa~ ecn twaalfta] walvischvaarders in de sti|le 
Zuidzee vernie]en. De zuidelijke kapers hebben gedurende den burgeroorlog 
omstreeks 200 Amerikaansche schepen vernield, en niet minder dan 880 
zijn tot ]age prijzen aan vreemde reeders verkocht geworden, die nu onder 
vreemde v]aggen en andere namen varen. Alleen aan Engelsche firma's zijn 
608 Amerikaansche sehepen, gezamenlijk 328,665 tonnen metende, ver- 
koeht, waaronder 127 sahepen van 1O00 tot 1600 ton. Als men nagaat 
we]k verlies door een en ander san Amerika berokkend is, kan men be- 
seffen met welk eene vreugde men te New-York weer her eerste schip 
naar Europa onder Amerikaansehe vlag zal hebben zien vertrekken. 

- -  Eindelijk is te New York, begin Augustus, weder een overzigt van 
dO openbare s�9 der Unle in hat Iicht versahenen, an dit heef~ ean 
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hevredigenden indruk gemaakt. De gezamenliike schu|d, dle na aftrek der 
ka8 9,757 mil!ioen doll. bedraagt, is seder~ 31 Me| sleehts met!29 mi|- 
lloen d, vermeerderd (dus thans in rondo oijt~rs, ruim o~ 7000 mil|ioen 
guldens l) Vrij algemeen was men op een nog greeter oijfer voorbere|d, en met 
genoegen is op~emorkt dat de schuldvorderln~en jegens de sohatkist van 
4,6 op ]5 millioen doll. zijn vermlnderd, terwijl de aanwezige ~elden van 
95 millioen sijn geklommen tot 117 millloen doll., waaronder 35 milli- 
oen d. goud; een en ander is wel gesehlkt om nile vrees veer p]otselinge 
verlegenheid te doen verdwijnen. Binuen de laatste twee maanden heeft de 
sehatkist buitengemeen reel af te doen gehad. Van hot leger zijn ruim 
300,000 man ontslagen en afbetaald; ontzettende sommen werden aan aan- 
nemers voldaan, en de herstolling der Unle zelve sleepte belangrtjke uit- 
gaven na zioh, want de helft der blanke hevolking en zeker alle kleurlingen 
nit hot Zniden leefden op kosten der Regerin~, terwijl onmogelijk allen 
hog op veer van vrede is kunnen gebragt wnrden. 

Behalve de gewone ontvangsten van belsstingen en inkomende regten, 
hebhen de laatste serie der 7.8 pc. sohatkistbiljetten en de opbrengst van 
verkooht krij~smaterleel en verbeurd verklaard katoen de regering in staat 
gesteld die uitgaven te dekken. Intusschen verdient de herr Mac Cullooh, 
die daarenboven nog zulk eene wel voorziene kas behield, zonder vervallene 
verbindtenissen nit te stellen, den ]of van ~roote voorzigtigheid. Een man, 
die zonder waagstukken der~elijke moeijelijkheden te boron komt, zal in 
normalen toestand spoed~g in staat zijn tnssehen de gewone inkomsten en 
uitgaven zoodanig evenwigt te herstellen, dat de hervatting tier betallng 
in oontanten wordt voorbereid, en als een eerste stap op den weg, die 
tot dit wensehelijk doel meet leiden, ware de intrekking of oonversle vart 
l~et rentedragend papieren gold aanhevelenswaardig. Met leedwezen toeh zie~ 
men dat her hedrag daarvan in twee maanden met 90 millioen d. ver- 
meerderd is, en ook de uitgegeven sehatkistbiljetten sijn we] I mill. verhoogd, 

Ann Legal Tender Notes was op 31 Jnlijjl. in omloop 710,986,969, d, 
tegen 683,827,973 d. op 31 Mei jl.; daarhij komen neff 160 mi]lioen d. 
hiljetten van de Nationale Bank, alzoo 870 millioen d., welk cijfer neff 
met omstreeke 130 millioen d. ka~ klimmen, ten gevolge der uitgehreide 
vergunning tot emissie san de Nationale Bank. Dan zal er due veer con 
milliard Staats-papierengeld in omloop zijn, ongeaeht de hog eirculerende 
hiljetten der oude National~ Banken. Op eene spoedige vermiadering van 
dit ontzaggelijk hedrag mag de m~nister van flnantien wel bedacht zijn, 
wanneer hi~ der regering den weg niet wil afsni~den om tot eene betaling 
in kontanten terug te keeren. (Bijbl. ~drast. ~ffecge~blaoO. 

- - U i t  hot thans openbaar gemaakt verslag over den toestand dcr 
telegrafen in Nederland in het jaar 1866, blijkt o. a. hot voigende: 
~aU hot Neder!andsohe rijkstelegraduet word in !86~ toegevoegd ~5.11 
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~ederl. mijl te]egrasflijn en 479.9 mijl dread op bestaztnde lljnen. Alzoo 
had her op 1 Jauuarij 1865 eene uitgestrcktheid van 1949.6 mijltelegraaf- 
lijn, met 5085,1 mijl dread. Ondcr de lijnen, bij den aanvang van !865 
meet dan op 1 3anuarij 1864~ in werking, hehoort die van Haarlem near 
Nicuwediep, welke op den In Augustus van laatstgenoemd iaar Van de 
Nederlandsche telegraaf-meatschappij is overgenomen. Nieuw aangelegd zijn 
de lijnen van Groningen near Delfzljl en van Heereveen naar 3oure. Draden 
werden in dienst gesteld: 1 van Rotterdam over Utrecht naar Amsterdam 
1 tussehen ~s (~ravenhage en Rotterdam; 1 tussohen Utrecht en Arnhem; 
1 tnsschen Lecnwarden cn ~eereveen, in verhinding met de nieuwe li~n 
Heereveen--Joure; 1 tussehen Ensched~ en de Hannovereche grenz bij de 
Glanerbrug; 1 tusschen Zutphen en }Tenge]o on 1 tussohen Utrecht en 
~,wolle; 1 draad tnsschen Amsterdam en Haarlem werd van de Neder]. 
telegraaf-maatschappij overgenomen. In den loop van 186~ zijn ~ kanto~en 
geopend ; twee te Alkmaar en Nieuwcdiep gingen van buvengenoemde mast- 
sehappij aan hot rijk over. 

Hot Versl~zg van 7zet geemanshui. ~ ,4msterdam , ov~ ~s~ jaar l SO~. 

behelst o. a. her ~olge~de: 
,,Onder do menigvnldige inrigt[ngen, in de laatste jaren tot stand go, 

bragt, hekleeden voorzeker de beidc Zeemanshuizen tc Amsterdam en te 
Rotterdam eene voornsme plaats, en wel daarom, wijl her de eenige ino 
rigtingen zijn, die uitsluitend en bepasldelijk in bet bclang van de zee, 
l~eden we~den daargesteld. 

,,Niemand tooh zal ontkennen dat her cone behoefte was ore, te midden 
Tan zoovecl goods ten voordeclc van de werkende klasse ondernomcn, ook 
den zeeman te gedcnken, die, verre van zijn vaderland verwijderd, sen 
[even sol gevaren doorworvtelt, en de rijkdommen nit den vreemde helpende 
aanbrengen, kraehtdadig medewerkt om den hloei van dat vaderhmd t e 
bevordcren. 

,,Amerika gaf hot woorbeeld, Engeland volgde, en weldra z~g me~ de 
meeste greets koopsteden pdjken met een gebouw, uitsluitend tot ]~et op- 
nemen van zee|ir ingezlgt, ten einde hun sen gemakkelijk |ogles ns, 
eerie moe~jelijke en gevaarvolle role, en sen aangenaam tijdeli~k ve~blijfu~ 
ontbezing en opuffering te bezorgen, terwijl hun bovendien de gelegenheid 
word verschaft om zich onder godsdienstige on zedelijke omgeving aange- 
ns~m en nuttig to kunnen hezig honden. 

,,Zoo we~d in hot voorj~r 1858 hot Ze~manehuis te Amsterdam g~- 
opend en ondervond her langzamerhand de sympathie der zeclieden, want 
elk jasr gaf bewijs van vooruitgang in de onderneming, en hoewct zij 
evenmln sis eenig ander Zeemanshuis bestaan kan van de zeelieden die her 
bezoeken, zoo werkt de bLjva! van belangste!lenden mnde om die zoo 
hoogst nuttige inrigting te 8obregon cn veer aohteruitg~g ~ v~ijwaren, 
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,Ook 1864 was oen jaar waarvan wlj kunnen zeggen, dat de belang. 
stelling der zeeliedon her doel der inrigting niet verloochende, niet- 
tegenstaande de oorlog, die de Oostzee onvoilig mankto, ons hior reel 
vroemdo sehepen deed missen, en do s]appo vaart in hot' najaar weinig 
zoelleden heeft aangebragt." 

Do ~oor~- on ~id-Hollandso]eltedd|ng.Maatsohapp|j zegt 0. a. in 
haar verslag over 1864: 

,,Do Rodding-Maatschappij kan niet to veol wordon aanbovolen; zij is 
te besehonwen als eene liefdadige, nuttige instelling en van nationaal be. 
lang. Hoevelen van onze landgenooton toeh hebben niet een lid van hunne 
familie tor zeo varonde, aan govaren blootgesteld, waarvan zoo moeijolijk 
een juist denkboo]d to vormen is. Moot niet zooveel mogelijk aries in hot 
work gosteld wordon om die govaren to voorkomen ? 

,,War zijn zulko toonee]on langs onze Nederlandsehe kunsten weinig be- 
kond; gedurendo hevige westelijke stormen en onmidde]lijk na dezelve, 
wanneer een hulpeloos wrak op onze banken onder hevigo brandingen met 
cone gewisse vernietiging bedreigd wordt. 

,,Kondon dan die moedigo daden van zeifopoffering meet gezien wordon, 
mannen die zieh in die branding wagen, zoo dikwijls midden in den naeht, 
hunne kraehtsinspanning on moedigen liver om hunno in gevaar verkeerende 
natuurgenooton to redden; kondon de noodklankon gehoord worden van 
hen, die naar redding uitzien en de betuigingen van hunne dankbaarheid, 
wanneer zij aan oenen bijna zokeren deed zijn ontkomen, dan zou men 
meer vervuld zijn van hot denkbeeld aan do gevaren, waaraan de sehepon 
op onzo stranden zijn bloot gesteld, men zou meor eerbied koesteron veer 
den moed en de volharding van onze kustbewoners, die zieh in zulke ge- 
varen begeven, waarvoor hun meestal geen vordore belooning to waehten 
staat dan do zelfvoldoening van een menschenleven gered te  hobben en 
eono geringo premie door de Redding-Maatschappij hun geschonken." 

Bi~ vermelding van hot saldo vanf  11075 wordt in de rekening opgemerkt: 
,,Dit saldo schijnt aanzienlijk, maar men bedanke dat iedere boot 

ca. f 1200.-- kost, en iedere wagen f 5 k 600.-- ,  terwijl do vuur- 
pijltoestol]en op f 500. ~ te staan komen. Van de twintig stations zijn 
er tot nu toe slechts aeht, die dergelijke toestellen bozittvn. Op de meesten 
zijn nieuwe wagens dringend noodig; een steenon bo0thuis meet op Sehier- 
monnikoog gobouwd worden, en een of twoe nieuwe booten ten minste zal de 
Maatschappij dit jaar moeten plaatsen for vervanging van onbruikbare ouden." 

TentoonstelHngen van kamerplanten door mlugegoeden. Do dezer 
dagen verschenen aflevering van het keurig uitgevoerde tijdsohrift Neer- 
lands Pla~entui~. Groningon, bij J. B. Welters, bevat ondor anderen de 
volgende bijdrage : 


